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Algemeen 
 

 

 
Een heel mooi, gezond en succesvol 2019! 
Namens het hele team van IKC Stella Nova willen wij alle ouders, kinderen en andere betrokkenen een 
heel mooi, gezond en succesvol 2019 toewensen.  
 
Verbeteren veiligheid op de parkeerplaats 
We willen aan het begin van dit nieuwe jaar nogmaals uw aandacht vragen voor een belangrijk punt in 
onze schoolomgeving, namelijk de veiligheid rondom de parkeerplaats voor onze school. Wat we aan u 
willen vragen is om te proberen zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar en uw gedrag in het 
verkeer rondom de parkeerplaats aan te passen aan de situatie waarin kinderen een belangrijk deel 
van het verkeer zijn. 
 
Wat kunt u doen om de verkeerssituatie veiliger te maken: 

- Wees alstublieft geduldig en begripvol. De parkeerplaats voor onze school is nu eenmaal een 
gebied waar op bepaalde tijden veel mensen tegelijk aan het verkeer deelnemen. Daar kunnen 
we helaas niet veel aan doen. Als u geduldig en begripvol bent en probeert rekening te houden 
met elkaar, maken we met elkaar de verkeerssituatie veiliger, voor u en uw kinderen. 

- Rijd 30 km per uur in de schoolzone. Houd er rekening mee dat er kinderen en ouders van 
allerlei leeftijden deelnemen aan het verkeer, dus pas uw rijgedrag aan. Kinderen kunnen 
onverwachtse dingen doen, ook in het verkeer. Als u 30 km per uur rijdt, kunt u tijdig reageren 
op onverwachte situaties die zich voordoen. 

- De parkeerplaats is een gebied waar eenrichtingsverkeer geldt. U kunt de parkeerplaats 
oprijden aan de kant van de bloedbank en weer verlaten aan de andere kant. Let bij het 
verlaten van de parkeerplaats extra goed op; fietsers kunnen hier de parkeerplaats op rijden. 

- Parkeer uw auto alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken. Er is helaas een beperkt 
aantal parkeerplaatsen. Probeert u daarom ruimte te geven aan auto’s die willen in- en uit 
parkeren. Eventueel kunt u uw auto parkeren in de woonwijk tegenover de parkeerplaats. 

- Als u op de fiets komt, probeert u dan niet over de parkeerplaats te fietsen. Komt u vanuit de 
richting van het Dorp, probeert u dan eerder het Willem Alexanderplantsoen in te fietsen, 
bijvoorbeeld achterlangs bij de Wilhelminaschool. Wilt u op het schoolplein afstappen en met  
de fiets aan de hand richting de fietsenstallingen lopen? 
 

We weten dat de verkeerssituatie bij de parkeerplaats een groot punt van aandacht is. We hebben dit 
nogmaals onder de aandacht gebracht bij de gemeente. We willen u nogmaals met klem vragen om 
altijd rekening te houden met al het andere verkeer als u met de auto, fiets of per voet in de buurt van 
de school komt. Houd in uw gedachten dat er in de buurt van onze school altijd een kwetsbare groep 
(kinderen) deelneemt aan het verkeer en dat u dan extra oplettend en geduldig bent. Laten we samen 
proberen de situatie veiliger te maken door rekening te houden met elkaar op dit drukke moment van 
de dag. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!  
         

 

Nieuwsbrief 



 
 

 

Opvang 
 
  

Welkom 
Graag verwelkomen wij Nik, Maud, Leonore, Eva, Javier, bij ons op Stella Nova.  
 

Personeel 
Personele bezetting peutergroep 
We zijn blij u te kunnen vetellen dat wij een nieuwe collega hebben gevonden voor peutergroep 1. Haar 
naam is Kayleigh Mostert. Kayleigh heeft al veel ervaring  op gedaan in het werken met kinderen. 
Binnen Partou is ze bekend als leergierige stagiaire. We zijn dan ook blij dat ze er voor heeft gekozen 
om nu echt als pedagogisch medewerker aan de slag te gaan. Ze stelt zich graag nader aan u voor. 
Wij heten Kayleigh van harte welkom. 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ik ben Kayleigh Mostert, 27 jaar oud en woon samen met mijn vriend 
en dochter van 1.5 jaar in Pijnacker. Vanaf 1 februari kom ik op de 
maandag, woensdag en vrijdag op peutergroep 1 werken. 
Mijn hobbys zijn: sporten, creatief bezig zijn, zoals schilderen en 
knutselen. Daarnaast vind ik het ook erg leuk om in de keuken te 
staan. Zelf vind ik het erg leuk om te zien hoe de kinderen zich 
ontwikkelen, zoals welke handelingen ze zichzelf al eigen maken. Door 
leuke activiteiten aan te bieden wil ik de kinderen stimuleren deze 
handelingen nog beter eigen te maken of door ze nieuwe dingen aan 
te leren. Kortom ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan! Wil je 
even kletsen of hebben jullie vragen aan mij, vanaf 1 februari zal ik 
voor het eerst aanwezig zijn. Tot snel en groetjes, Kayleigh Mostert.  
 

De bezetting ziet er per 1 februari als volgt uit. 
 

Maandag:  Marjolijn en Kayleigh 
Dinsdag:  Marjolijn en Carola 
Woensdag:  Marjolijn en Kayleigh 
Donderdag:  Carola en Paulina 
Vrijdag:  Carola en Kayleigh 
 

Op dit moment is Carola halve dagen aan het werk op dinsdag en vrijdag. Vanaf februari bouwt ze haar 
dagen en uren weer op. Marije, die nu deels de vacature tijdelijk opvult, gaat vanaf februari met 
zwangerschapsverlof. Wij wensen haar alvast een mooi verlof toe. 
 

Personele bezetting babygroepen 
Op woensdag 30 januari neemt Fatima afscheid van ons. Dat is dan echt haar laatste werkdag. We 
gaan haar erg missen. Fatima wordt vervangen door Jacqueline, nu werkzaam op babygroep 2. We 
zijn blij u te kunnen vertellen dat we per 1 maart een nieuwe collega op babygroep 2 mogen 
verwelkomen. Haar naam is Maaike Nunen. In de volgende nieuwsbrief stelt ze zich aan u voor. 
Ondertussen is Kila haar eerste werkweek alweer voorbij. Fatima en Brenda hebben haar vorige week 
goed kunnen inwerken zodat ze goed van start is gegaan. 
 

Personele bezetting BSO 
Angela is vanaf vandaag dan echt met zwangerschapsverlof. Per 1 februari hebben wij een nieuwe 
collega voor de BSO gevonden die ook haar uren en de openstaande diensten op gaat vullen. Ze zal 
zich in de aankomende weken voorstellen middels een voorstelstukje.  
 
  



 
 

 

Nieuws uit de groepen 
Babygroepen: 
De kerstknutsels zijn weer uit onze groepen, en we zijn begonnen met het nieuwe thema ‘Lichaam’. 
Daar hebben we weer een hoop leuke activiteiten bij bedacht. Het nieuwe jaar is goed van start 
gegaan. 
 

Middels deze weg wil Claudia jullie allemaal bedanken voor de leuke attenties voor haar afscheid! Wij 
als team gaan op 18 januari nog gezamenlijk afscheid van haar nemen.  
 

Vergeet u niet om een mooie gezins-familiefoto naar ons te mailen. We hebben voor een aantal 
kinderen een huis kunnen maken. Graag maken wij voor alle kinderen een huisje.  
U kunt mailen naar; teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 

Peutergroepen: 
Heeft u onze thema tafel al gezien? De kinderen vinden hem erg mooi. Het thema Lichaam staat bij 
ons de aankomende tijd centraal. 
 

Valerie heeft vandaag na tien weken snuffelstage op de woensdagen afscheid van ons genomen. We 
hebben haar leren kennen als leergierige stagiaire en hopen dat ze in de toekomst gaat leren voor dit 
mooi beroep. 
 

Wij vragen u nogmaals om de schoenen van de kinderen uit te doen. U kunt ze plaatsen onder de 
kapstok in de gang. Om verwarring en verwisselingen te voorkomen verzoeken wij u dringend om de 
schoenen van naam te voorzien. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de knijpers met naam, deze 
bevestigd u eenvoudig aan de schoenen van uw kind(eren).  
 

BSO 
Wat hebben we een gezellig vakantie gehad. Leuke activiteiten, blije kinderen, de weken vlogen om. 
Het activiteitenrooster voor deze maand heeft u afgelopen dinsdag ontvangen. Mocht u vragen hebben 
kunt u altijd bij de BSO terecht. 
 

Ook in de winter spelen de BSO kinderen graag buiten. Wilt u er aan denken om de kinderen warme 
kleding mee te geven. Denk hierbij ook aan mutsen en sjaals.  
 

Algemene informatie 
IKK 
U heeft in de kerstvakantie een brief ontvangen met daarin de nieuwe groepsindeling en de 
doorverwijzing naar onze website voor de informatieboekjes. Bij deze sturen wij de link door zodat u dit 
makkelijk kunt vinden. Het zijn er twee. Eentje voor het KDV en eentje voor de BSO. Mocht u nog 
vragen hebben kunt u bij ons terecht of bij onze oudercommissieleden. 
 

Informatieboekje Willem Alexanderplantsoen 2A BSO - december2018. 
https://www.partou.nl/drupal/media/sites/default/files/2018-
12/Willem%20Alexanderplantsoen%202A%20BSO%20-%20%20december%202018.pdf 
 
Informatieboekje Willem Alexanderplantsoen 2A KDV - december 2018. 
https://www.partou.nl/drupal/media/sites/default/files/2018-
12/Willem%20Alexanderplantsoen%202A%20KDV%20-%20december%202018.pdf  
 
GGD rapporten 
De GGD heeft in december op zowel het KDV als de BSO de jaarlijkse inspectie uitgevoerd. U vind 
beide rapporten in onderstaande links. 
 

GGD-rapport Willem Alexanderplantsoen 2a. 
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=129808 

GGD-rapport Willem Alexanderplantsoen 2a. 
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=1
29795 
 
De pedagogische inspectie was bij beide inspecties prima in orde, voor ons een erg belangrijk 
onderdeel. Wij zijn dan ook blij met de positieve observatie en feedback die we van de inspecteur 
mochten ontvangen. 
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In het rapport van de BSO hebben wij helaas aan 1 domein: Veiligheid-ehbo niet voldaan. Wij waren 
onvoldoende op de hoogte dat er bij alle opvangsoorten die plaats vinden op dezelfde vestiging altijd 
iemand met EHBO aan het werk hoort te zijn. Gedurende onze openingstijden zijn er altijd collega’s 
aanwezig die EHBO hebben, zowel vanuit het KDV als onze schoolcollega’s. Vandaag worden Saskia 
en Ashley opgeleid voor BHV inclusief kinder EHBO. Dan voldoen we aan de wet. 
 

Sieraden en speelgoed 
Het mee brengen van sieraden of speelgoed is op eigen risico. Wij houden ons niet verantwoordelijk 
voor verlies of schaden hier aan. 
 

Deuren sluiten 
Helaas moeten wij steeds vaker concluderen dat de deuren niet goed sluiten. Wij willen u vragen om 
hier alert op te zijn. Controleert u daarom bij binnenkomst en vertrek of de deur achter u sluit.  
 

Mandjes 
Wilt u de mandjes van de kinderen met regelmaat controleren. Kijkt u hierbij ook naar de maat van de 
reserve kleding, de baby’s en peuters groeien hard.  
 

Buggy’s en maxi cosi’s 
Helaas zien we dat de buggy’s in de bergruimte niet altijd worden ingeklapt en er hierdoor te weinig 
ruimte is om alles op te slaan. Graag vragen wij u hulp hierbij. 
 

Belangrijke data: 
23 januari t/m 3 februari  Nationale voorleesdagen 
 
30 januari    Laatste dag Fatima. 

 

  



 
 

 

Onderwijs 
 
 

Maandag 14 t/m woensdag 16 januari: meester Eelco afwezig 
Van maandag 14 januari tot en met woensdag 16 januari is meester Eelco niet aanwezig op school. 
Voor dringende zaken kunt u op deze dagen terecht bij meester Gerard of juffrouw Hanneke.   
 

Maandag 21 januari: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op maandag 21 januari heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Alle leerlingen 
zijn deze dag vrij! De leerkrachten zijn deze dag gewoon op school. Zij zullen met elkaar in gesprek 
gaan over een aantal organisatorische zaken voor de periode januari t/m juli 2019.  
 

Dinsdag 22 januari: Start afname Cito toetsen 
Elk schooljaar worden er door de leerlingen Cito toetsen gemaakt. Dit gebeurt in de periodes januari / 
februari en mei / juni. De Cito toetsen zijn een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Door middel van 
het afnemen van de Cito toetsen volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen en vergelijken de 
resultaten met de rest van Nederland. Zo kunnen wij laten zien dat de kwaliteit van ons onderwijs goed 
is.  
Vanaf dinsdag 22 januari wordt er in groep 3 t/m 8 gestart met de afname van Cito toetsen. Tot en met 
de 2e week van februari maken de leerlingen toetsen voor Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en 
Technisch lezen. De leerlingen van groep 1 en 2 maken geen Cito toetsen. De resultaten van de Cito 
toetsen worden verteld aan de leerlingen en komen in portfolio 2 te staan. 
Wij willen u vragen in de periode dat de Cito toetsen worden afgenomen liever geen afspraken te 
maken met de dokter of tandarts. Mocht het echt niet anders kunnen, wilt u dan in overleg met een van 
de leerkrachten een afspraak inplannen. Voor het afnemen van de Citotoetsen wordt een rooster 
gemaakt, dus we kunnen u in de week voorafgaand aan de Citotoetsen precies vertellen wanneer u 
wel een afspraak in kunt plannen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Inleveren portfolio’s 
Wilt u eraan denken om het portfolio weer op school in te leveren? Dan kunnen de leerlingen de 
komende weken hun nieuwe producten erin doen. Alvast bedankt! 
 

Hulpouders bedankt! 
In de drukke maand december vanwege Sinterklaas en Kerst hebben we weer een heleboel hulp 
gekregen van een groot aantal ouders. We willen dan ook alle ouders, die zowel op de voor- als op de 
achtergrond hulp hebben geboden hartelijk bedanken voor hun hulp. Met jullie hulp en extra handen in 
deze drukke tijd hebben we er voor alle leerlingen een leuke en gezellige maand van gemaakt!  
 

Herinnering betalen ouder- en overblijfbijdrage 
Aan de ouders die nog niet de bijdragen voor dit schooljaar hebben  
overgemaakt willen wij vragen dit zo snel mogelijk te doen. De ouder- 
bijdrage is ook dit jaar € 30,-. De overblijfbijdrage is ook €30,-. Beide  
bedragen (in totaal dus € 60,- per kind) kunt u o.v.v. de naam van uw  
kind(eren) overmaken naar rekeningnummer NL 21 ABNA 0506070328  
t.a.v. IKC Stella Nova (Unicoz onderwijsgroep). Alvast bedankt! 
 
Tot nu toe heeft al bijna 50% van alle ouders de ouder- en overblijfbijdrage betaald! 
 
 

Data waarop onze School Maatschappelijk Werker (SMW-er) aanwezig is 
In de komende periode ben ik aanwezig op maandag 7 januari, vrijdag 18 januari, vrijdag 1 februari, 
maandag 4 februari, vrijdag 15 februari en maandag 18 februari.  
 

 

Lucas Verdoes  
T  06 116 256 41 
E  l.verdoes@schoolformaat.nl 
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Bericht vanuit de Ouderraad 
Binnenkort zullen wij u een brief sturen met de vraag of u dit jaar een sportshirt met het logo van Stella 
Nova wilt kopen voor uw kind(eren). Zij kunnen dit dan dragen tijdens de sportdagen op school en 
andere evenementen waarbij de kinderen ‘Stella Nova’ vertegenwoordigen. Zodra wij alle informatie 
hebben verzameld, zullen wij u hierover informeren.  
Twee jaar geleden heeft een groot aantal van u al een sportshirt gekocht voor uw kind(eren). Deze 
zullen nu waarschijnlijk te klein zijn, maar er  nog wel goed uit zien. Niet iedereen wil een nieuw shirt 
voor zijn / haar kind(eren), dus willen wij u vragen of u de tweedehands shirts zou willen doneren voor 
een eventuele ruilmarkt die wij tijdens de pas-sessies willen organiseren. U krijgt hier geen vergoe-
ding voor en het aantal ingeleverde shirts zal bepalen of de ruilmarkt doorgaat.  
Iedereen mag tijdens de ruilmarkt een tweedehands shirt kiezen, ongeacht of u het huidige shirt hebt 
ingeleverd. Voor de eventuele ruilmarkt geldt: OP = OP! U kunt vanaf maandag 11 januari 2019 t/m 25 
januari 2019 de tweedehands shirts in de daarvoor bestemde bak op de witte ronde tafel bij Unit 3 
inleveren. Hoe meer ouders een shirt inleveren, hoe groter de kans dat de ruilmarkt doorgaat! Meer 
informatie over prijzen en data volgt binnenkort. Wij willen u dan ook een voorbeeld van het shirt laten 
zien. Met vriendelijke groeten namens de ouderraad, Jacoline Griep en Fréderique Stronk. 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen: Lukas en Joshua 
Deze week zijn er weer 2 nieuwe leerlingen gestart in Unit 1, Lukas en Joshua. Joshua is het broertje 
van Ruben uit Unit 1. We wensen hen en hun ouders een fijne tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

Thema voor de komende weken en letter van de week:  
Tot aan de Voorjaarsvakantie wordt er in Unit 1 gewerkt met het thema ‘het menselijk lichaam’. De 
opzet bij het werken met thema’s is iets anders geworden. Er wordt langer aan één thema gewerkt en 
de leerlingen hebben meer inbreng in wat er wordt aangeboden. Zo hebben alle leerlingen deze week 
tijdens de taalactiviteit kunnen vertellen wat ze al weten en wat ze de komende weken willen leren over 
het menselijk lichaam. In de Unit hangen posters met daarop de vragen van de leerlingen. Een leuke 
vraag is bijvoorbeeld: ‘Hoe zit je velletje aan je botten vast?’ De komende weken gaan we proberen om 
op alle vragen een antwoord te vinden! De letter van de week die bij dit thema hoort is de letter -l van 
lichaam. 
 

Donderdag 17 januari: laatste stagedag juffrouw Miranda 
Volgende week donderdag is juffrouw Miranda voor de laatste keer op IKC Stella Nova. Haar stage is 
dan afgelopen. Juffrouw Miranda gaat dan op een andere school stage lopen. We wensen juffrouw 
Miranda veel succes bij haar studie en stages! 
 

Dinsdag 29 januari: Muziekvoorstelling groep 3 
Op dinsdag 29 januari krijgen de leerlingen van groep 3 een muziekvoorstelling op school. De muziek-
voorstelling Live & Online met Maartje & Melodie speelt zich af tussen de acteur Maartje en haar zus 
Melodie via vlogs op het digibord. Melodie is op wereldreis en vlogt over al haar avonturen. Zij ontdekt 
allerlei bijzondere muziekinstrumenten, die ze bespeelt in haar filmpjes. Maartje is artiest en zingt in 
een rock ’n roll band. Maartje raakt helemaal geïnspireerd door de muziek van Melodie. En ze bedenkt 
hier ter plekke prachtige liedjes bij. Wat vinden de kinderen hiervan? Kan het misschien mooier? 
Sneller? Hoger? Met een ander soort stem of instrument? De vlogs van Melodie en de liedjes van 
Maartje leiden tot een live en online concert van de twee zusjes.  
Aan het einde van deze muziekvoorstelling hebben de kinderen via face time verbinding met Melodie 
die aan de andere kant van de wereld zit. Zij hebben samen met Maartje een muzikale verassing 
voorbereid. Wat zou Melodie er van vinden? We wensen de leerlingen veel plezier! 
 

Nieuws uit Unit 2  
Nieuwe juf: juffrouw Mandy 
Op woensdag 9 januari is er een nieuwe juf, juffrouw Mandy, gestart in Unit 2. Voor veel ouders is 
juffrouw Mandy een bekend gezicht omdat zij haar eindstage heeft gelopen op IKC Stella Nova. 
Juffrouw Mandy werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Tot aan de Voorjaarsvakantie is juffrouw 
Mandy te vinden in Unit 2. Na de Voorjaarsvakantie gaat zij naar Unit 1. Juffrouw Hanneke zal dan 
mee verhuizen met de leerlingen van groep 3 naar Unit 2. Wij wensen juffrouw Mandy veel plezier en 
succes toe! 
 

 
 



 
 

 

Gerart Kamphuis op bezoek 
De leerlingen van groep 4 krijgen 3 weken achter elkaar teken- en schilderles  van Gerart Kamphuis. 
Deze kunstenaar geeft elk schooljaar leuke en inspirerende lessen aan alle groepen 4 van Zoetermeer. 
Op donderdag 10, donderdag 17 en dinsdag 22 januari komt Gerart Kamphuis de lessen geven. 
 

Dinsdag 22 januari: Start Kunstweken 
Vanaf 22 januari gaan we met Unit 2 en 3 aan de slag met de “kunstweken”. Beeldende vorming is 
essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Woorden en cijfers zijn simpelweg niet genoeg om uit te 
drukken wie we zijn. Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die 
anders onbesproken blijven. 
De Kunstweken is een vernieuwend educatief concept dat hier schoolbreed invulling aan geeft. Door 
hen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Picasso of Mondriaan worden 
leerlingen van basisonderwijs in hun eigen werk geïnspireerd. 
 

Een prachtig kunstwerk. 
Einddoel van De Kunstweken is alle kinderen op eigen niveau een echt kunstwerk te laten maken. Eén 
werk dat hen zelf verrast, voldoening geeft en trots oproept. En daarvoor gaat alles uit de kast. Alle 
kinderen krijgen vervolgens een eigen Museumfolder waarmee ze eenvoudig hun eigen museum kun-
nen openen. U zult in de komende weken vast wel het een en ander van dit project gaan vernemen. 
De kunstenaars zijn er klaar voor! 
 

Nieuws uit Unit 3  
Groep 8: Schoolbezoeken Voortgezet Onderwijs 
In de afgelopen weken is groep 8 al bij een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs op bezoek 
geweest. Het ONC Clauslaan, het ONC Parkdreef en het Erasmus zijn al aan de beurt geweest. In de 
komende weken gaan de leerlingen onder begeleiding van meester Gerard op de fiets op bezoek bij 
het Alfrink College, het Picasso Lyceum en het Stedelijk College. We wensen groep 8 veel plezier bij 
deze laatste bezoeken. 
 

Groep 8: Adviesgesprekken 
Binnenkort krijgen de ouders van groep 8 via de mail een uitnodiging voor het adviesgesprek. Via de 
website ‘datumprikker.nl’ kunt u een afspraak met meester Gerard en meester Eelco inplannen. Hoe 
eerder u reageert, hoe meer keuzemogelijkheden u heeft! De adviesgesprekken worden ingepland op 
dinsdag 12 en woensdag 13 februari.   
Omdat het definitief schooladvies over uw kind gaat, vinden wij het belangrijk dat uw kind bij het   
gesprek aanwezig is. Tijdens het adviesgesprek worden de gegevens in het Onderwijskundig Rapport 
(OKR) gecontroleerd en waar nodig aangepast. Daarna wordt het OKR definitief gemaakt. Daarnaast 
worden tijdens het gesprek ook de resultaten van het NIO onderzoek en de laatste Cito toetsen 
besproken. Met elkaar wordt een definitief schooladvies voor Voortgezet Onderwijs bepaald. Aan het 
eind van het adviesgesprek ontvangt u een brief met daarop een code. Met deze brief en het ingevulde 
aanmeldingsformulier kunt u uw kind bij de school voor Voortgezet Onderwijs aanmelden. Wij raden u 
aan uw kind voor woensdag 1 maart aan te melden!   
 

Dinsdag 22 januari: Start Kunstweken 
Vanaf 22 januari gaan we met Unit 2 en 3 aan de slag met de “kunstweken”. Beeldende vorming is 
essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Woorden en cijfers zijn simpelweg niet genoeg om uit te 
drukken wie we zijn. Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die 
anders onbesproken blijven. 
De Kunstweken is een vernieuwend educatief concept dat hier schoolbreed invulling aan geeft. Door 
hen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Picasso of Mondriaan worden 
leerlingen van basisonderwijs in hun eigen werk geïnspireerd. 
 

Een prachtig kunstwerk. 
Einddoel van De Kunstweken is alle kinderen op eigen niveau een echt kunstwerk te laten maken. Eén 
werk dat hen zelf verrast, voldoening geeft en trots oproept. En daarvoor gaat alles uit de kast. Alle 
kinderen krijgen vervolgens een eigen Museumfolder waarmee ze eenvoudig hun eigen museum kun-
nen openen. U zult in de komende weken vast wel het een en ander van dit project gaan vernemen. 
De kunstenaars zijn er klaar voor! 
 

 
 
 



 
 

 

Groep 7: Voorstelling Loser! op vrijdag 25 januari 
De interactieve voorstelling Loser! geeft leerlingen van groep 7 een beeld over wat pesten is en laat de 
leerlingen inzien wat zij er samen aan kunnen doen om pesten te stoppen. Loser 2.0! laat de leerlingen 
vanuit verschillende perspectieven ervaren hoe pesten daadwerkelijk voelt. Doordat Loser! tussen de 
leerlingen in wordt gespeeld, daagt het uit tot interactie met de echte leerlingen. 
 

 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 9 januari 2019 Nieuwsbrief 5. 

Donderdag 10 januari 2019 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 11 januari 2019 Schoolbezoek uit Delft. 
Groep 8 naar het Alfrink College. 

Maandag 14 januari 2019 Meester Eelco afwezig. 
15.15 uur Teamoverleg. 

Dinsdag 15 januari 2019 Meester Eelco afwezig. 
Groep 8 naar het Picasso Lyceum. 

Woensdag 16 januari 2019 Meester Eelco afwezig. 

Donderdag 17 januari 2019 Meester Eelco aanwezig. 

Vrijdag 18 januari 2019 Schoolbezoek uit Nieuwerbrug. 
Juffrouw Daniëlle afwezig, juffrouw Daniëlle vervangt. 

Maandag 21 januari 2019 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 22 januari 2019 Start Cito. 

Woensdag 23 januari 2019 Schoolbezoek uit Gouda. 
Start Nationale Voorleesdagen. 

Donderdag 24 januari 2019 Meester Eelco afwezig. 
Juffrouw Daniëlle afwezig. 

Vrijdag 25 januari 2019 11.00 uur Maandviering. 
Voorstelling Loser! voor groep 7. 

Maandag 28 januari 2019 Juffrouw Daniëlle afwezig, juffrouw Yvette vervangt. 

Dinsdag 29 januari 2019 Muziekvoorstelling groep 3. 
15.15 uur Teamoverleg. 

Donderdag 31 januari 2019 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 1 februari 2019 Juffrouw Daniëlle afwezig, juffrouw Daniëlle vervangt. 
Groep 8 naar het Stedelijk College. 

Maandag 4 februari 2019 Juffrouw Mirthe terug van zwangerschapsverlof. 
Schoolbezoek uit Terneuzen. 

Dinsdag 5 februari 2019 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 

Woensdag 6 februari 2019 Nieuwsbrief 6. 

Donderdag 7 februari 2019 Meester Eelco afwezig. 
 

 
 
 
 
 

 
 


